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O. 0012.2.5.2011                                                                       

PROTOKÓŁ  NR  5/2011 

z  posiedzenia  Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

odbytego w dniu 12 grudnia 2011 roku w godz. 10,00 -12,55 

 

W Komisji uczestniczyło 8 radnych - lista obecności, stanowi załącznik  do niniejszego 

protokołu. 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

- Skarbnik Gminy Pani Barbara  Matuszczak  

- Sekretarz Gminy Pani Mirela Grześkowiak 

- Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak 

 

ad.1. Przewodnicząca Komisji Radna Bogumiła Skiera otwierając  posiedzenie   powitała 

członków Komisji i zaproszonych gości. 

Stwierdziła, że na sali  obecni są wszyscy radni, zatem komisja jest władna do podejmowania 

prawomocnych decyzji. Następnie przedstawiła porządek posiedzenie, do którego nie 

wniesiono uwag. 

Porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2.Funkcjonowanie świetlic wiejskich. 

3.Realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego. 

4.Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2012 rok. 

5.Opracowanie planu pracy komisji na 2012 rok 

6.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

7.Wolne głosy i informacje. 

           Porządek posiedzenia i zaproszenie na posiedzenie komisji stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

ad.2. Informację dotyczącą funkcjonowanie świetlic wiejskich przedstawiła Pani Małgorzata 

Lenartowska, Inspektor Urzędu Miejskiego. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Mostowski – zwrócił się  z zapytaniem kto zarządza świetlicami. 
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Pani Lenartowska poinformowała, że gospodarzem świetlicy może być sołtys lub osoba 

wskazana przez zebranie wiejskie. Obecnie gospodarzami świetlic są sołtysi. 

Burmistrz – poinformował, że świetlica środowiskowa w Mchach jest w najgorszym stanie, 

dlatego należy się zastanowić czy jej nie zlikwidować a obiekt sprzedać ponieważ jesteśmy 

właścicielem tylko pewnej części. Świetlica środowiskowa mogłaby funkcjonować w szkole. 

Pani Grześkowiak poinformowała, że ze świetlicy w Mchach korzysta coraz mniej dzieci. Tak 

samo jak Centrum Kultury coś organizuje to wszędzie dzieci przychodzą aby nie w Mchach. 

Złożoną informację Komisja przyjęła bez uwag. 

 

ad.3. Informację dotyczącą realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego przedstawił Burmistrz 

Pan Teofil Marciniak. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Złożoną informację Komisja przyjęła bez uwag. 

 

ad.4.Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2012 rok.   

Ponieważ projekt budżetu gminy na 2012 rok omawiany był już na wspólnym posiedzeniu 

komisji dlatego przystąpiono do dyskusji. 

Na pytania dotyczące projektu budżetu odpowiedzi udzielała Pani Matuszczak Skarbnik 

Gminy i Burmistrz Pan Teofil Marciniak.  

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Mostowski – myślę, że wniosek Pana Kuderczaka o zwiększenie środków na sport      

w kwocie 5000 zł zostanie poparty i przyjęty przez Radę. 

Radny Zegar – uważam, że wniosek ten jest słuszny, jeśli chodzi o Centrum Kultury, to na 

Dni Książa jest kwota 100 tys. zł., nie wiem czy aż tak duża kwota musi być wydana, skoro 

wszędzie obcinamy środki, to nie wiem czy muszą być aż tak duże obchody. 

Radny Mostowski – każdy kto widzi tą kwotę, to stwierdza, że jest to dużo, dobrze byłoby 

wiedzieć już dziś co będzie za tą kwotę robione. 

Burmistrz – Dni Książa zapoczątkowane były w związku z obchodami 600-lecia nadania 

praw miejskich, na  których było 8000 osób, co świadczy, że ludzie chcą takie imprezy. Gdy 

występuje duża gwiazda, wtedy słychać w terenie o imprezie. Chcemy aby wystąpiła 

Markowska w związku z czym musi być duża scena, ochrona, totoie i zliczając wszystko 

uzbiera się taka kwota. Gdyby miała być tylko połowa tej kwoty, to uważam, że lepiej aby 

wcale nie było Dni Książa. W CK jest zdjętych dużo małych imprez, aby nie generować 

kosztów. W CK zwiększono środki, ponieważ dodany został koszt ponoszony przez ośrodek 
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Jarosławki tj. ok. 50 tys. zł., które do tej pory my ponosiliśmy. Środki zaproponowane do CK 

są na poziomie roku 2011, chociaż potrzeby CK były dużo większe, nie jest nawet 

uwzględniona inflacja, dlatego będzie im na pewno trudno. 

Radny Kaczmarek – po takiej imprezie jak Dni Książa nic nie zostanie, tylko bałagan a koszt 

jest 100 tys. zł. i to za jeden dzień. Nie wiem czy w tej dobie kryzysu możemy sobie na to 

pozwolić. 

Radna Weber-Hałaburda – w ubiegłym roku też był taki fundusz, a jak nic się nie robi, to 

mieszkańcy mówią, że w sąsiednich gminach coś się dzieje a u nas nie. Na początku roku 

powinna być przedstawiona propozycja co będzie na tej imprezie. W tym roku po piwo i 

frytki trzeba było stać ponad godzinę w kolejce. 

Pan Kuderczak – Klub Pogoń chciałby mieć stoisko z napojami, CK do tej pory rzadko nam 

oferowało, aby było nasze stoisko. 

Radna Weber-Hałaburda – z dokumentów nie wynika ile firmy zapłaciły za to, że mogły 

handlować. Zwróciła się też z zapytaniem kto będzie organizował dożynki. 

Burmistrz – aby sprzedawać trzeba mieć zezwolenie i kasę fiskalną. O organizację dożynek 

pytały się Konarzyce.  

W wyniku dyskusji Komisja  Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. po 

przeanalizowaniu projektu budżetu gminy na rok 2012 na posiedzeniu komisji w dniu           

12 grudnia 2012 roku zaopiniowała projekt budżetu gminy na  2012 rok pozytywnie. 

Komisja wnioskuje aby w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok, 

zdjąć z działu 921  rozdz. 92109   paragraf 2480     -    5.000 zł.  (dotacja podmiotowa z 

budżetu dla Centrum Kultury). 

Komisja proponuje przeznaczyć w/w środki: 

do działu 926  rozdz.  92605   paragraf 2820  -  5.000 zł.   na dotacje do klubu „Pogoń”  

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu.  

 

ad.5. Komisja opracowała plan pracy na 2012 rok, który przedstawia się następująco: 

I kwartał  

1. Realizacja  inwestycji na drogach gminnych i powiatowych w 2011 roku oraz plan napraw 

i inwestycji na drogach w 2012 roku.  

 2. Działalność klubów i organizacji sportowych działających na terenie gminy Książ Wlkp. 

wraz z rozliczeniem w zakresie spraw finansowych za 2011 rok. 
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II kwartał  

1. Analiza wykonania budżetu gminy za 2011 rok.  

2. Stan bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie gminy Książ Wlkp.   

   

III kwartał 

1.Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku.  

2.Działalność Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. i zamierzenia inwestycyjne. 

 

IV kwartał 

1.Funkcjonowanie świetlic wiejskich.  

2. Realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego. 

3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2013 rok. 

4. Opracowanie planu pracy komisji na 2013 rok 

 

ad.6. Protokół nr 4/2011 z dnia 15 września 2011 roku został przyjęty bez uwag jednogłośnie. 

 

ad.7.Wolne głosy i informacje.    

Radny Mostowski – mieszkańcy zgłaszali, że na mogiłach jest zarośnięte główne dojście. 

Poinformował też, że mieszkańcy Mchów są zbulwersowani działaniami Księdza, jeśli chodzi 

o wycinkę drzew, czy ksiądz miał zezwolenie na wycinkę drzew na cmentarzu. 

Burmistrz – zwrócę uwagę pracownikom, aby  dojęcie na mogiłach było wyczyszczone. Jeśli 

chodzi o obcinkę drzew na cmentarzu to Ksiądz miał pozwolenie. Obcinka powinna być      

1,5 m od konara. 

Radna Skiera – jestem często na tym cmentarzu i uważam, że dobrze zrobił, ponieważ drzewa 

te się odmłodzą. Ponadto będzie też wyrywał żywopłot i robił płot. 

Radna Weber-Hałaburda – czy są już wyniki przetargu. 

Burmistrz – do przetargu na budowę drogi w Radoszkowie oferty złożyło 13 firm, wygrał 

Zakład Drogowo Transportowy Pana Begiera za ok. 1 000 000 zł. 

Dziś był przetarg na oświetlenie ul. Jana Pawła II, a 19 grudnia będzie przetarg na zatoki 

autobusowe. 

Radny Jędrzejczak – kiedy będzie odbiór świetlicy w Chwałkowie Kośc. 

Burmistrz poinformował, że 16 grudnia br. 
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Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodnicząca Komisji  podziękowała 

wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodnicząca Komisji 

 

  Irena Witko                                                                                   Bogumiła Skiera 


